
 

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
4300

 
Vgrajeni senzor pritiska

1 način čiščenja

1 x funkcija BrushSync

Potovalna torbica

 

HX6800/35

Čistejši zobje. Na nežen način.
Odstranite do 7-krat več zobnih oblog kot z ročno zobno

ščetko

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, ki hkrati

odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Z glavo ščetke InterCare odstranite do 7-krat več zobnih oblog*

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Inovativna tehnologija

Obvešča vas, če pritiskate premočno

Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Zasnova po vaši meri

Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.

Spodbuda za temeljito ščetkanje

Olajša vam potovanje



Sonična električna zobna ščetka HX6800/35

Značilnosti

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog

Kliknite glavo ščetke InterCare in izboljšajte

zdravje dlesni v samo dveh tednih. Zelo dolge

ščetine odstranijo več zobnih oblog na težko

dostopnih mestih in med zobmi ter tako

poskrbijo za zdrave dlesni.

Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem

S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni

poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka

Philips Sonicare ProtectiveClean začne

oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas

opozarja, da zmanjšajte pritisk.

Varno in nežno

Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja

ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo

lahko uporabljate na zobnih aparatih,

plombah, kronah in prevlekah. Pomaga

preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da

brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in

odstranjuje razpadle obloge.

Opomnik za zamenjavo BrushSync

Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda

naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje

uporabe glave ščetke in pritisk med

ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to

opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni

signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam

glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

Priročni časovniki

Naš časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste

posamezne dele ustne votline dovolj časa

čistili, časovnik Smartimer pa vam pove, ali je

vaše ščetkanje trajalo priporočeni dve minuti.

Tehnologija BrushSync

Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira

pametno glavo ščetke in pametni ročaj.

Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in

pametne glave ščetke zagotavlja, da prejemate

pametne opomnike za zamenjavo.

Lahkotno v novo rutino

Na vsako novo stvar se je treba privaditi. Naš

program za enostaven začetek vam nudi

možnost postopnega, blagega naraščanja moči

ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove

zobne ščetke.

Priročna potovalna torbica in polnilnik

Naša vrhunska potovalna torbica omogoča

higienično shranjevanje zobne ščetke,

kompaktni potovalni polnilnik pa skrbi za polno

baterijo, ko ste na poti. S samo enim

polnjenjem boste uživali v dveh tednih redne

uporabe, polnilnik pa vam bo prišel prav na

daljših potovanjih.



Sonična električna zobna ščetka HX6800/35

Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

2 intenzivnosti: Nizka, Visoka

Priloženi predmeti

Ročaj: 2 ProtectiveClean

Glave ščetke: 2 glavi InterCare

Potovalna torbica: 2

Polnilnik: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Črna, Pastelno rožnata

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih

oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih

izboljša zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati

karies

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem

ročaja opozarja uporabnika

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje

premočno

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno

boste vedeli,, kdaj morate zamenjati glavo

ščetke

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave

ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2

tedna

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna

ščetka
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